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AGENDA
MAANDAG 12 JULI
STUDIEDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
MAANDAG 19 JULI
AFSCHEIDSAVOND
FACET GROEP 8
LEERLINGEN
WOENSDAG 21 JULI
VROEGE AVOND
MUSICAL GROEP
7/8 & DAARNA
AFSCHEIDSAVOND
GROEP 8 LEERLINGEN
BELHAMEL

Kunst op de Belhamel
VANUIT DE SCHOOLDIRECTIE
Medezeggenschap en genomen besluiten.
Wat is het toch fijn om met zo'n betrokken medezeggenschapsraad te mogen werken. Ze denken mee en geven
gevraagd en ongevraagd advies. Daarmee werken we
samen aan een zo goed mogelijke school voor alle
kinderen.
De volgende zaken hebben we de afgelopen vergadering
besproken en dat wil ik graag met u delen, want dit heeft
vanaf maandag meteen gevolgen voor u, t.a.v. aangepaste
Coronamaatregelen.
Trakteren
Vanaf maandag mogen kinderen weer 'normaal' trakteren
op school als ze jarig zijn. Het hoeven dus geen verpakte
traktaties meer te zijn. Ouders wiens kind komende week
jarig is, zijn hierover reeds door de leerkracht
geïnformeerd. Fijn als u er rekening mee houdt dat we
graag gezonde traktaties zien en kinderen geen cadeautjes
uit mogen delen op school.

DONDERDAG 22 JULI
SCHOOLVERLATERS
UITSLAPEN 10.30 UUR
OP SCHOOL ZIJN, NIET
EERDER!
9.00-10.00 UUR
DOORSCHUIFUURTJE
= KENNISMAKEN
IN DE NIEUWE KLAS
VRIJDAG 23 JULI
11.30 UUR
AFSCHEID SCHOOLVERLATERS OP HET
PLEIN
12.00 UUR START
ZOMERVAKANTIE

Ouders op het schoolplein
Nu de maatregelen verder versoepeld zijn en de schooltijden gelijk getrokken
zijn, denken we dat het beter is als ouders óp het schoolplein wachten bij het
ophalen van de kinderen. Zo is het makkelijker voor u om afstand van elkaar
te houden.
Graag de poort op het grote plein blijven gebruiken om het plein op te gaan en de
poort op het kleuterplein blijven gebruiken om het plein te verlaten. Zo ontstaan er
geen opstoppingen op het plein. Kinderen die met de fiets zijn verlaten het plein via
het grote plein. Iedereen loopt op het plein. Er wordt niet gefietst.
Vanaf 14.40 uur bent u welkom op het plein. Niet eerder want dat leidt af in de les.
Mensen die kleuters op komen halen, vragen we in de buurt van de deur te wachten
bij het speellokaal, zodat leerkrachten zicht op de kinderen kunnen houden en evt.
iets aan een ouder door kunnen geven.

Bij het brengen blijven dezelfde regels gelden als we nu hanteren. Ouders van
kleuters komen op het plein, zodat het overzichtelijk blijft waar een medewerker van
school gewenst is even mee naar binnen te lopen. Ouders van overige leerlingen
blijven buiten het plein.
Dus vanaf maandag:
Kinderen groep 3 t/m 8 brengen: ouders groep 3 t/m 8 achter het hek
Kinderen groep 3 t/m 8 ophalen: ouders groep 3/m 8 op het schoolplein
Kleuters brengen en halen: altijd op het schoolplein!
In de MR vergadering is het tevens gegaan over het naar binnen brengen van de
kinderen na coronatijd. Op de studiedag hebben we hierover een peiling gehouden
onder de medewerkers. We vinden het belangrijk dat de rust die er nu 's morgens in
de school is, bewaard blijft in de toekomst. Kinderen, vooral hogere groepen, vinden
het echt heel fijn. Kinderen zijn heel zelfstandig geworden in het opruimen van hun
spullen. Leerkrachten zijn 's ochtends veel meer beschikbaar om de kinderen echt te
ontvangen. Dat is de winst die we de afgelopen periode gemerkt hebben en we niet
meer kwijt willen.
Maar we missen de ouders ook in de school. De mogelijkheid voor ouders om even
binnen te lopen, even heel kort een leerkracht aan te spreken, zeker bij jonge
kinderen missen we nu.
Daarom gaan we na Corona tóch ouders weer toelaten in de school met daarbij heel
duidelijk de voorwaarde dat het niet ten kosten mag gaan van de kinderen. Dus geen
ouders in de klassen 's ochtends. Kinderwagens alleen in De Belhal plaatsen,
kinderen uit hogere groepen komen zoveel mogelijk alleen naar binnen, ook ter
voorbereiding op een overgang naar het voortgezet onderwijs t.z.t.
Per wanneer dit in kan gaan is nog niet bekend! Zodra het coronaprotocol aangeeft
dat deze ruimte er weer is, gaan we dat doen. Na ongeveer een maand zullen we op
de MR vergadering de bevindingen delen met elkaar en evt. zaken bijstellen.
Schooltijden en overblijven
De tijd is te kort om na de vakantie te kunnen starten met een andere manier van
tussenschoolse opvang. Volgende week heb ik samen met alle ouders uit de MR en
een leerkracht van de MR nog een gesprek met Kids Talent om wederzijdse
verwachtingen goed af te stemmen. Meteen na de zomervakantie starten met een
nieuwe manier van overblijven is niet wenselijk en haalbaar voor ons. Dit zal daarom
pas in kunnen gaan na de kerstvakantie, aangezien we alleen per nieuw schooljaar of
nieuw kalenderjaar schooltijden mogen aanpassen.
Hopelijk blijft u ons helpen met het overblijven na de zomervakantie.
Mensen die volgend schooljaar gelegenheid hebben te helpen, kunnen zich
aanmelden bij juf Hellen via hellenvangriensven@rbobdekempen.nl. Wij zijn superblij
met alle hulp. Ook als u bijvoorbeeld maar een keer per maand kunt of alleen in
geval van nood.
De schooltijden blijven dus bij aanvang van het nieuwe schooljaar ongewijzigd!

Verbouwing
Het gaat door! We gaan verbouwen! Vandaag had ik een
afspraak met Treetops die voor ons de huisvesting regelt,
samen met een bouwbedrijf dat tijd heeft om ín
de zomervakantie aan de slag te gaan. Niet alles zal klaar zijn
in de zomervakantie, maar de belangrijkste zaken wel.
Mijn kantoor en het kantoor naast mij worden met elkaar
verbonden en dat wordt een klaslokaal voor groep 7/8. De
oude teamkamer, momenteel al een hele tijd in gebruik
door groep 4, wordt verbonden aan het Facetkantoor dat er
naast zit.
De oplossing voor kantoorruimte, die we hierdoor tekort
komen, wordt momenteel uitgewerkt.
Daarnaast wordt er met glazen wanden een teamkamer
gemaakt in de hal. Op zo'n manier dat deze ook te openen is
bij festiviteiten.
In de ruimte voor de kleuterlokalen komen klapdeuren,
zodat de kleuters daar lekker kunnen spelen zonder dat dit
voor overlast zorgt voor kinderen die in De Belhal zitten
te werken of extra ondersteuning krijgen.
Daarnaast komt er een deur vanuit het halletje bij Het Facet
naar de huidige groep 7/8 van De Belhamel. Zo is ook deze
ruimte makkelijker op meerdere manieren inzetbaar.
Ik heb er zin in! Ik ben blij dat we als hele school bij elkaar
kunnen blijven en niet met een aantal groepen naar de
Schepelweijen hoeven waar eerst sprake van was, omdat
daar leegstand is.
Een van onze slogans is 'Niet apart maar samen' (openbaar
onderwijs). Dat willen we heel graag en werken we hard aan.
Door twee groepen elders te plaatsen zou groep 5 t/m 8
elders zitten en is samenwerking met Het Facet veel lastiger,
zouden ouders met twee locaties te maken kunnen hebben
om kinderen te brengen en te halen. Allemaal heel vervelend
en volgens mij niet goed voor het onderwijs.

De Belhamel is Groots in kleinschaligheid', ook al groeien we
en zijn we in zes jaar tijd verdubbeld qua leerlingenaantal.
Die kleinschaligheid willen we graag bewaren in ons huidige
pand. Dat doen we door te zorgen dat kinderen van
verschillende groepen elkaar kennen, dat wij als leerkrachten
en ik als schoolleider zoveel mogelijk kinderen bij naam
kennen, etc. U begrijpt dat ik blij ben dat het allemaal door
kan gaan, we bij elkaar blijven. Hopelijk kunt na de
zomervakantie ook weer eens mee naar binnen om de
vorderingen te zien.

Groet, juf Dieneke
Locatiedirecteur

JARIG

12 juli
Joeri
Groep 4
13 juli
Axel
Groep 7

KWINK van de Week: Vier je Groei!
De kinderen zijn dit jaar op allerlei manieren gegroeid, ook in Kwink! Misschien ben je wel
gegroeid in doorzetten. Eerst werd je boos als iets niet lukte, en nu blijf je rustig en probeer
je het nog een keer. Of je bent gegroeid in het oplossen van ruzies. Eerst was je zo boos dat
je geen gesprek meer kon voeren, en nu kan je al veel beter je rust bewaren. Je krijgt meer
zelfvertrouwen als je stilstaat bij hóe je bent gegroeid en als je viert dát je bent gegroeid.
Komende lessen gaan we terugkijken op wat we in Kwink allemaal hebben gedaan en
waarin we zijn gegroeid. Én dat gaan we vieren!

Schoolfotograaf
Per abuis is dit bericht van de ouderraad de vorige keer niet in De Kattebel terecht
gekomen... Sorry!
Maandag 14 juni was de schoolfotograaf op school. Ondanks dat we dachten het
goed geregeld te hebben is de ochtend niet zo lekker begonnen als we hadden
gehoopt. We gaan als schoolfoto-commissie nog eens even goed nadenken over hoe
we dit komend jaar anders kunnen aanpakken.
In welke vorm dit zal zijn horen jullie ter zijner tijd.
Gelukkig is de rest van de dag goed verlopen. We hopen op mooie/leuke foto's.

Mvg de schoolfoto-commissie van De Ouderraad

NIEUWS UIT GROEP 3

karton kunst van groep 3
De kinderen mochten alleen karton en een schaar gebruiken.
Er mocht géén plak of lijm aan te pas komen.

Rekenspeurtocht van groep 3

Nieuwe methoden voor kunst en cultuur
gekozen.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben alle leerkrachten in
de afgelopen maanden 2 muziekmethodes en 2 methodes
voor beeldende kunst uitgeprobeerd.
Tijdens de vergadering van vorige week hebben we de voor en
nadelen op een rij gezet. Volgend schooljaar gaan we aan de
slag met de lessen uit de methode 1,2,3, Zing en met de
methode Laat maar Leren.
Laat maar leren bestaat uit 3 onderdelen:
- Laat maar zien voor het tekenen en knutselen
- Laat maar spelen, voor de dramatische vorming en
- Laat maar lezen, voor creatieve talige activiteiten.
In het komende schooljaar zullen we het gebruik van de
methodes regelmatig bespreken. Ook gaan we nog aan de slag
met het uitzoeken van de benodigde muziekinstrumenten en
gereedschappen. Ook zullen we u dan regelmatig iets meer
vertellen over de achtergronden van de methode.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar alle leerkrachten
hebben er zin in. Wilt u eens kijken wat de methodes
inhouden, dat kan via de volgende links:
Dé online methode voor beeldend onderwijs en
cultuureducatie (laatmaarleren.nl)
123ZING | De digitale muziekmethode voor het
basisonderwijs!

Werkgroep Cultuur. Juf Hellen, juf Elein en juf Hannie

Afscheid van 3 leerlingen van Het Facet
Op maandag 19 juli nemen 3 kinderen uit groep 8 afscheid van Het Facet.
Kjell, Niels en Luke gaan naar het voortgezet onderwijs (VO).
De bovenbouwgroep van Het Facet heeft hiervoor een eigen
theatervoorstelling bedacht, met als titel: 'Time for Talent'.

Ze spelen deze voorstelling maandag 19 juli in de middag voor alle kinderen
van De Belhamel. De kleuters krijgen de highlights te zien. Natuurlijk
komen ook de ouders van deze kinderen naar de voorstelling kijken. Van de
groep 8 kinderen zijn ook de opa's en oma's uitgenodigd.
We verheugen ons nu al op een fantastische afscheidsdag!!
Veel succes,
Facet Bovenbouw.

Afscheidsmusical van groep 8 van de Belhamel
Op woensdag 21 juli is het zover! Anouk, Sabrina, Jilano, Brianne, Faye, Keamon,
Inia en Iris afscheid nemen van De Belhamel. Natuurlijk gaat dat niet zonder de
spetterende musicalvoorstelling ’Over de Kop’. Ze worden bijgestaan door de
kinderen uit groep 7.

In de ochtend zingt groep 7/8 de leukste liedjes voor de kleuters. De kinderen
vanaf groep 3 en Het Facet krijgen de hele musical te zien. In de middag wordt de
voorstelling gespeeld voor genodigden. Elke leerling uit groep 8 mag immers 4
personen uitnodigen. In de avond is de voorstelling voor de ouders van de
kinderen uit groep 7/8.
Na die laatste voorstelling gaan we alleen voor de ouders van groep 8 verder met
de afscheidsavond voor onze kanjers uit groep 8. Daar worden ze nog eens extra
in het zonnetje gezet. Reken maar dat ze dat dubbel en dwars hebben verdiend!
p.s. Via de mail worden de ouders verder op de hoogte gebracht van de exacte
tijden, etc.
Meester Richard

Workshops design vanuit het kunstmenu voor
Belhamel en Facet
Elke groep volgde op dinsdag 29 juni of op dinsdag 6 juli een workshop, recycle
art, vanuit het kunstmenu. Deze werden verzorgd door Hedy Lapre.
Beide kleutergroepen werden geïnspireerd door kunstenaar Alexander Calder en
zijn beweegbare circuskunstwerken. Van klei, ijzerdraad en vilt maakten ze
bewegende kunstwerken.

De groepen 3/4 lieten zich inspireren door het werk van
verschillende kunstenaars en ontwerpers. Ze maakten kunstwerken van
gebruikt karton en leerden in de workshop hoe ze door simpele
inkepingen verbindingen konden maken. Zie bij de foto's van groep 3.
Groep 5/6 volgden de workshop hoedje af voor krantenpapier. Ze
ontwierpen groteske hoofddeksels van kranten.

Groep 7/8 bekeek het werk van streetartist Mark Jenkins. Hij maakt
levensgrote sculpturen van verpakkingstape. In de workshop een 3-D
kopie maken, maakten ze met deze techniek een eigen sculptuur.

Samenvatting notulen Medezeggenschapsraad (MR)
Op 30 juni 2021 was de laatste MR-vergadering van het schooljaar. De volgende punten
zijn besproken:
• Verbouwing gaat door; er worden intern 2 klaslokalen gerealiseerd.
• Formatie komend schooljaar: er komen weer 9 groepen (aparte groep 3 en aparte
groep 4); en 3 groepen bij het Facet.
• Overblijven/schooltijden: we zijn nog in gesprek met Kids Talent; schooltijden blijven in
ieder geval tot de kerstvakantie zoals ze nu zijn.
• Anne heeft de notulen van de GMR toegelicht
• Protocol voor versoepeling van de COVID-maatregelen besproken;
➢ Ouders mogen weer op het schoolplein om de kinderen op te halen;
➢ Trakteren mag weer vanaf 1 juli (liefst gezond, geen cadeautjes)
➢ Er wordt nog overlegd over de aanwezigheid van familie bij uitvoering van de
musical in De Belhal
• Er is een peiling geweest onder leerkrachten over het binnenkomen en de start van de
schooldag. In samenspraak met de MR heeft de directie besloten dat ouders ’s morgens
weer mee naar binnen mogen. De school wil graag toegankelijk zijn voor ouders, maar
ook rust en zelfstandigheid in de school behouden voor de kinderen die dit zo fijn
vinden, en op tijd kunnen starten. Het binnenkomen wordt op de eerste MR
vergadering in september geevalueerd (om evt. bij te stellen na de herfstvakantie).
• Dieneke heeft de analyse, doelen en plannen van het NPO-plan toegelicht (NPO =
Nationaal programma onderwijs i.v.m. herstel en ontwikkeling van onderwijs tijdens en
na corona). MR heeft ingestemd.
• Concept schoolgids doorgenomen en MR heeft hier mee ingestemd.
• Jaarverslag MR besproken.
• Vergaderdata komend schooljaar besproken, eerstvolgende vergadering is op 30
september 2021

Namens de MR,
Pauline vd Berg (ouderlid MR )

ZOJUIST ONTVANGEN BERICHT VAN DE GGD
Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf maandag 12 juli mét verkoudheidsklachten
(zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en lichte keelpijn) op school aanwezig
zijn. Met koorts niet!
Ook vervalt het advies om te testen bij verkoudheidsklachten voor deze kleeftijdsgroep.
Let hierbij wel op, dit betreft de kinderen die geen contact hebben gehad met een besmet
persoon.
Als het kind verkoudheidsklachten heeft, maar wel contact is van iemand met bevestigde
corona, dan geldt nog wel een dringend quarantaine- en testadvies.
Voor kinderen die naast verkoudheidsklachten ook koorts- of benauwdheidsklachten
hebben, of meer dan incidenteel hoesten, geldt ook een test- en quarantaineadvies

De nieuwe beslisboom wordt zo spoedig mogelijk aangepast op de website van BOinK.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)

Applaus
Wat zien de tuintjes rondom het schoolplein er weer netjes uit. Groot applaus
voor mama Anouk, van Jelle en Kasper en 'de tuinmannen en
tuinvrouwen' van groep 5-6 en die van de onderbouw van Het Facet.

Tips voor de vakantie

Door te klikken op de link komt u op de site van het zomerboek
Festival uit.
Daar kunt u de bestanden downloaden waarmee kinderen ook in de
vakantie nog eens iets kunnen oefenen op een leuke manier als ze
daar zin in hebben. Maak er in ieder geval geen strijd van. Het is
tenslotte vakantie en het afgelopen schooljaar heeft veel van
iedereen gevraagd, ook van uw kind.
Op de reguliere Belhamel werken we met Taal Actief (voor taal en
spelling) en De wereld in getallen (voor rekenen).
Bij Het Facet werken we met de taalmethode Staal (voor taal en
spelling.
De link: Zomerboek Festival | basisonderwijs (malmberg.nl)

Op school konden
de kinderen deze
week al oefenen
op school met de
stoepranden die
we hebben
geleend.

INGEKOMEN BERICHTEN
Voorlezen in de bibliotheek De Hofnar voor kleuters
VOORLEZEN: DE ZOMER
Geniet van een prachtig boek met als thema: ZOMER. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.
Aanmelden is wegens corona maatregelen verplicht, dit kan via de agenda op de website.
Woensdag 21 juli om 15:00 uur. Gratis.
Home (bibliotheekdekempen.nl)

